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EDITORIAAL

Spaghettifestijn
18 november 2017
17 u. tot 21 u.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Leefschoolnieuws directie

18/11: etentje Leefschool
12/12: oudervereniging
12/01: Nieuwjaarsreceptie
30/01: oudervereniging
24/02: kinderactiviteit
27/02: leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
05/03: oudervereniging
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05: oudervereniging
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
12/06: oudervereniging

Spaghettiavond: Wij kunnen rekenen op een grote
opkomst voor onze jaarlijkse spaghettiavond. De opbrengst
gaat integraal naar het pimp je speelplaats project.
Hartelijk dank voor je deelname.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leerlingenraad: Dinsdag 21 november is er opnieuw de
leerlingenraad. Ben al benieuwd welke nieuwe ideeën ze
zullen brengen. We staan ook even stil bij het project rond
emohoekjes uitbouwen op de speelplaats.

Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur

Medisch onderzoek: Op dinsdag 28/11 is er medisch
onderzoek voor N1 op school. Ook die dag worden de
vaccinaties aan de kinderen van N1 en N5 gegeven.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes

Leerlingenraad:
▪ 21/11, 19/12, 23/01, 20/02, 27/03,
15/05 en 05/06 van 8.45u tot 9.10u
in de leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
▪ Zie website

Ons nieuw project 'Hoe kunnen we zelf een sprookje
DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
maken?' is goed van start gegaan. We hebben hele leuke
voor donderdag 12.00u naar
sprookjesboeken, puzzels, sprookjespoppen,... ontvangen
bs.oosterzele@g-o.be
en daar zijn we onmiddellijk mee aan de slag gegaan in
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag
11.30u
onze hoekjes, dank je wel voor de grote respons. Onze projectplanning
is opgemaakt
binnengebracht te worden op het
en de kinderen hebben al gekozen hoe ze een sprookje willen maken.
Elke dag leren we
secretariaat.
ook een nieuw sprookje, iets waar de kinderen enorm naar uitkijken. Verder was er in
de schildpadjesklas 2 maal feest deze week want Lou en Martha zijn 5 jaar geworden.
Proficiat meisjes en bedankt voor de traktaties.

Lang deze weg willen we ook juf Sofie een hart onder de riem steken en haar veel
beterschap wensen. Laat je maar goed genezen en doe het rustig aan. Je klasje is in
goede handen en wij denken allen aan je, sterkte.
Toedeloe,
Lize en Valentine

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Maandag hebben we dingen opgezocht die we kunnen doen voor
ons nieuwe project: HOE MAAK JE EEN WERELDRESTAURANT!!!???
Dinsdag deden we verder met de ideeën voor ons project. Dat verliep
in het begin wat moeilijk maar na een frisse mijl te lopen, ging het veel
beter!
Woensdag ging het derde en vierde leerjaar zwemmen.
Donderdag zagen we een boeiende actua van Rune S. en Cas.
Ilia en Cas

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag allemaal!
Dinsdag en woensdag waren er expo's. Op woensdag ging hij over de wc, heel leerrijk!
Donderdag hebben we gedrukt met bladeren, we moesten deze eerst buiten zoeken.
Nadien mochten we onze boombladeren op een blad kleven en overschilderen om dan
te kunnen drukken. Hieruit zijn hele mooie herfstschilderijen gekomen!
Tot de volgende!
Groetjes Bran en de Wolkenvangers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
22/11/'17: Swimmathon te Geraardsbergen voor niveau 3, 4, 5 en 6
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4
7/03/'17: Netbal te Oosterzele voor niveau 5 en 6
14/03/'17 of 21/03/'17: Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5 en 6
21/03/'17: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'17: Kidstennis te Geraardsbergen (met de bus) voor niveau 1 en 2
Kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een inschrijvingsbriefje mee.
Sportieve groetjes, Marjolein

Leefschoolband
Beste (groot)ouders, leerkrachten, sympathisanten, toevallige passanten,
De Leefschoolband wordt vanonder het stof gehaald. Iedereen die wil en/of kan
deelnemen wordt met aandrang gevraagd zijn tuba of ukelele te stemmen en op te
blinken. We hebben een gitaar of 2, en een drumstel, we hebben al enkele nummertjes
die we willen spelen, en we hebben heel veel goesting.
Het einddoel is een optreden op 17 maart 2018. We spelen de nummers, en gaan daarna
nog eens ouderwets uit de bol. We praten na en drinken een glas (of 2), we schuifelen
enkele (dans)pasjes en gooien de heupen los; wie zou daar niet willen bij zijn?
Zowel op het podium als er voor, hetzelfde geldt voor de toog, deelnemen is
belangrijker dan niet …
We hebben zeker ook zangers/zangeressen nodig die een lied willen brengen. Het
genre noch de taal is belangrijk.
Soulfunkreggeawereldkampvuurfolkrockelctrospeedmetalgrungepunkpopdisco zeg
maar. Enige sociale druk, zelfs chantage is toegestaan om anderen te overtuigen.
Alle aspirant zangers en musici worden vriendelijk verzocht zich liefst vòòr 22
november kenbaar te maken bij Nicolaas Rahoens (papa van Merlijn) per mail
naar n.rahoens@pandora.be, of bellen naar 0485/26.61.36.
Tot binnenkort!

Emotionele remediëring ‘Stoppen met kroppen)
Geïnspireerd door de werking van de Bleekweide (Lut Celie) hopen we met de
Leefschoolkinderen, leerkrachten en ouders nog dit schooljaar gevoelsplekken te
integreren binnen Pimp-je-speelplaats. Er is een werkgroepje dat het proces mee
vormgeeft. We worden hierbij ondersteund door de mensen van de Bleekweide zelf. Na
de boeiende lezing van Lut Celie in de bib bezochten we met de werkgroep de
Bleekweide, waar we zelf konden zien en voelen hoe een zogenaamd gevoelsplekje er
dan kan uitzien. We plannen ook nog andere scholen te bezoeken die gevoelsplekken
geinstalleerd hebben om naar hun ervaringen (rond opstart, het levendig houden, er
zorg voor dragen, …) te luisteren. In de leraarskamer is er een inspiratiehoekje met
materiaal om binnen de klas een project aan te gaan. De
leerkrachten maakten op de laatste teamvergadering
tijd voor reflectie over gevoelsplekken binnen de
Leefschool en denken na hoe zij met de kinderen in een
eerste fase aan de slag kunnen gaan met het verkennen
en uiten van gevoelens. Gevoelsplekken die uit de
eerste brainstorm van het team komen gaan over boos,
verdrietig en bang, maar ook een ‘rust-plek’ en een ‘ikweet-het-niet-plek’. Na de kerstvakantie zal er vanuit
de ‘sprokkels’ concreter aan de slag worden gegaan met
de kinderen zelf. Tips of ideeën rond het vormgeven van
de gevoelsplekken (zoals duurzame materialen, …) zijn
welkom !!
Lindsay (mama Tuur en Rozanne) en Jonne (mama Stiene)

Verslag oudervereniging 26 oktober 2017
Aanwezig: Thomas Van Theemsche, Sien Lievens, Tom Van Wesemael, Nathalie Van Belle, Annelies
Sevenant, Stijn Tuypens, Tom Deboever, Jarno Devuyst, Sofie Depaepe

1.
Terugblik op lezing Lut Celie + stavaza project
Lezing Lut Celie op 26/9/17: 94 betalende toeschouwers
Financieel:
Kosten: ca. 500 € Lut Celie + 60 € flyers + 30 € drank
Inkomsten: 605 € kassaontvangst
Netto heeft deze activiteit ca. 30 € gekost, te verdelen over oudervereniging en
Gezinsbond
Evaluatie: heel boeiend, mooie voorbeelden
Stand van zaken project: er is een brainstormsessie geweest met het team (kleuter en
lager apart). Net zoals bij een project in de leefgroepen zijn projectvragen opgesomd,
doe-activiteiten geformuleerd en een eindproduct vastgelegd. Het uitbouwen van de
gevoelsplekken op school is het resultaat naar waar dit schooljaar gewerkt wordt. Het
team verkiest liever een beperkt aantal gevoelsplekken (voor de basisgevoelens). Dit
wordt ook nog met de kinderen besproken tijdens het participatietraject.
Dit traject wordt gedurende het volledige schooljaar begeleid door Lut Celie en haar
team.
Jonne en Lindsay begeleiden het participatietraject met de kinderen (ideeën
sprokkelen).
Financieel: project wordt betaald door de oudervereniging. Er is tussenkomst bekomen
van het Lions Fonds.
2.
Spaghettiavond
Er wordt nog een uitnodiging op papier meegeven.
Eerste shift is vervroegd naar 17 u. Geen aperitief meer.
Sponsors: er wordt een oproep gedaan aan iedereen om sponsors te zoeken.
Tombola? Beenhesp en groentepakket  gewicht raden. Beenhesp vragen aan slager
van spaghettisaus; groentepakket: Tom en Nathalie vragen aan groentenboer.
Eerste mail was niet goed doorgekomen. Wordt nog eens per Smartschool
doorgestuurd.
3.
PJS: verdere planning
Materiaal: bij uitnodigingen beter vermelden dat iedereen zoveel als mogelijk
meebrengt.
Zandbak: nog afspraken maken met het team hoe te beheren/gebruiken.
Na herfstvakantie wordt nog een planning opgemaakt voor verdere PJS werken.

Op dinsdag 6/11 wordt er vanuit Goodplanet een netwerkmoment georganiseerd op de
Leefschool. Geïnteresseerde scholen komen inspiratie opdoen uit ons Pimp je
speelplaats project. Er wordt ingegaan op het educatief gebruik van de speelplaats.
4.
-

-

-

-

Varia
Taakbeschrijving klasouder: go-between tussen oudervereniging en ouders,
aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten, vergaderingen ouderverenigingen
bijwonen, op de hoogte houden van ouders over het reilen en zeilen van de
school, enthousiasmeren van ouders om deel te nemen aan activiteiten van de
oudervereniging, buffer ouder-leerkracht, administratieve ondersteuning
leerkracht
Nicolaas Rahoens wil een fuif organiseren (op 17/2/18?). Leefschoolband zal
nieuw leven ingeroepen worden. Eventueel uitbreiden naar vrij podium?
Eventueel als ouderactiviteit? Te bespreken met Guy.
Praatcafé: naargelang de situatie de plek kiezen. Eventueel kinderen allemaal
samen in lagere school en praatcafé in kleuterblok?
Opbrengstactiviteit? Ontbijtpakketten? Foto’s zelf klasfoto’s laten trekken door
een ouder en dan verkopen als opbrengstactiviteit ipv professionele fotograaf
met eerder klassieke foto’s?
Veldloop volgend jaar: zoveel mogelijk ouders proberen te mobiliseren
Voorstel om EHBO-opleiding te laten doorgaan op de Leefschool voor
leerkrachten, ouders en eventueel oudste kinderen

